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1 Övning 4

Nyheter (11/11 11): Jag har bytt namn p̊a funktionsnamnen
i matrisövningen och fixat en bugg i övningen med “Game Of
Life” (GoL), man skall inte nollställa A utan B som övningen
säger, dock st̊ar det “rensa B” i själva koden.

Placera muspekaren över ledtr̊aden s̊a skall det dyka upp en
liten ruta med en ledtr̊adi.

1 Ett exempel p̊a en uppgift med sv̊arhetsgraden i marginalen.4

L1

Sv̊arhetsgraden är ett tal ∈ [1, 10], där 1 betyder “enkel”, dvs.
tar inte s̊a l̊ang tid och 10 betyder “sv̊ar”. Uppgifter som är
sv̊arare än 5 kommer ni inte att se i de ordinarie övningarna.
Sv̊arhetsgraden p̊averkas lite av de uppgifter ni gjort innan,
ibland använder man helt enkelt kod som man skrivit innan, d̊a
f̊ar uppgiften ett lite lägre nummer än annars.

Kodlösningar kommer i vanlig ordning att läggas upp en tid efter
föreläsningen. Det finns många olika lösningar till övningarna,
men det är rekommenderat att ni tittar p̊a facit i efterhand.
Ofta hittar man alternativa lösningar eller ett snyggare sätt att
skriva.

2 Tips och ledning

När ni kompilerar och kör er kod och f̊ar felmeddelande fr̊an
Code::Blocks: ’func’ was not declared in this scope, s̊a
betyder det att ni inte skrivit en prototyp av funktionen func,
se föreläsning 2 “Funktioner”.

Tänk p̊a att föreläsningarna, referensbladet samt övningarna
uppdateras ofta, det lönar sig allts̊a att tanka ner senaste
versionen fr̊an hemsidan vid varje övningstillfälle.

I denna övning skall vi öva oss p̊a att komplettera kod som
nästan är klar. Det är därför viktigt att utveckla ett sorts sätt
att filtrera ut kod som är nödvändig att läsa och inte, att
orientera sig, helt enkelt. Vi kommer öva oss p̊a nästlade for–
slingor och indexering i matriser. Vi kommer ocks̊a titta närmare
p̊a ett komplext system, Game Of Life och implementera denna
i OpenGL.

Tänk p̊a att använda “auto indent” som finns i: Plugins →
Source code formatter. Kommandot indenterar kod vilket
gör if–satser och for–slingor mer lättlästa.

OBS: Det verkar som följande endast gäller projekt, dvs. cbp-
filer.

Om ni vill navigera lättare i era kodfiler, kontrollera att View→
Symbols browser, skall vara ikryssad. (om ni inte ser vänstra
verktygsraden klicka för, i view, Manager)

Ser ni inte n̊an kod i fönstret när ni öppnat en cbp-fil, klicka

iDenna funktion fungerar för Adobe Acroread, inte SumatraPDF eller
Foxit.

p̊a Projects i Management (verktygsraden längst till vänster).
Klicka p̊a Sources och dubbelklicka p̊a main.cpp.

Ändra i Management till “Symbols” och view: “Current file’s
symbols”. D̊a f̊ar vi se samtliga funktioner som är definierade
i projektet och kan enklare navigera i koden. Dubbelklicka
p̊a funktionens namn s̊a tas ni till platsen där funktionen är
definierad.

När ni kompilerar er kod s̊a kommer Code::Blocks att skapa
flera mappar och filer, själva exe-filen kommer ligga under bin/-
Debug/. För att kunna köra programmet p̊a en annan dator
m̊aste ni kopiera

::::::::::
freeglut.dll till att ligga där exe-filen ligger. Tan-

ka ner Programmering/Extra/ARK385 Glut Script.zip
och kopiera ut freeglut.dll fr̊an den. Om ni vill kompilera
OpenGL-kod i Code::Blocks s̊a kan ni köra batch-scriptet som
finns i zip-filen.

Scriptfilen är n̊agot jag skrivit för att göra installation till skolans
datorer smidigare. Om ni vill programmera hemma med OpenGL
s̊a kan ni följa guiden som jag gjorde här eller installera med
mitt script nedan.

Scriptet antar att man installerar p̊a en Windowsmaskin
och redan har installerat Code::Blocks p̊a “defaultstället”.
Tanka ner zipfilen (utdelat material Programmering-
/Extra/ARK385 Glut Script.zip) och packa upp alla filer
i en mapp. Dubbelklicka p̊a ”Install freeglut.bat”.

Ni kan även se vad jag gör i bat-filen genom att öppna den via
Notepad. Om n̊agon vill ha en guide för att installera OpenGL
till DevC++ skicka ett mail s̊a fixar jag det.

2.1 Matrismultiplikation

I denna övning skall vi lära oss att hantera indexering i
matriser/vektorer. Öppna Ex 4 1.cpp.

För att lättare kunna ta till sig informationen i dessa övningar
s̊a föresl̊ar jag att ni skummar igenom koden lite först.

Att observera: SIZE är ett makro som har värdet 3, vi definierar
matrisen A och vektorn x med detta makro. Vi skall allts̊a
använda SIZE när vi definierar intervallet för for-slingorna och
inte heltalet 3.

! För att förvissa er om att er kod är korrekt, använd A display
och testa beräkningarna i Matlab.

0 Skapa ett globalt fält b som best̊ar av SIZE st. heltal, där 1

varje element är en nolla.

L1

1 Skriv en funktion b display där ni skriver ut elementen i 1

vektorn b. Denna övningen p̊aminner mycket om övning 3 där
ni skulle skriva ut ett fält, men nu skall ni skriva ut det som en
kolonnvektor istället.

Kopiera b display och skriv x display som skriver ut x.

L1
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2 Skriv klart funktionen A clear row (den finns redan i filen).1

Funktionen skall rensa en rad i den globala matrisen A. Indata
skall vara raden som skall rensas (sättas till 0).

L1

3 Skriv klart funktionen A clear, använd en for–slinga och1

anropa A clear row för varje rad i.

4 Skriv en funktion som gör om A till enhetsmatrisen (samma2

som eye(3) i Matlab).

Anropa funktionen A display för att kontrollera att den gjort
rätt.

L1

5 Skriv klart funktionen A transpose. För att kunna trans-3

ponera måste vi flytta om varje element i varje rad till varje
kolonn i A. Tänk p̊a att inte skriva över elementen. Enklast
är att vi skapar en ny matris B som vi skriver elementen till
och sedan kopierar över till A igen. Detta är allts̊a inte som i
Matlab där man bara kan kopiera matriser p̊a en g̊ang.ii

6 Skriv klart funktionen Ax to b som beräknar Ax. Vi4

använder här, som i föreläsningen, x som en kolonnvektor, s̊a
svaret blir en vektor (3× 1).

Glöm inte att nollställa b innan ni summerar kolonner*rader.
Skriv ut b med b display() och bekräfta att ni gjort rätt.

2.2 Game of Life

Tanka ner zip-filen GameOfLife.zip och extrahera i antingen
d: eller z:, försöker man extrahera och köra fr̊an sin egna
desktop (den man ser) s̊a meddelar Code::Blocks “Can’t create
directory”.

Öppna Ex 4 2.cbp, glöm inte att kopiera main.cpp ocks̊a.
Öppna inte fr̊an main.cpp d̊a klagar kompilatorn om glutfunk-
tioner när man kompilerar, den klarar inte av att länka till
glutbiblioteket, vilket st̊ar i projektfilen vart den är.

Koden i denna övning anropar OpenGL, eller rättare sagt
freeGlut som är ett bibliotek som inneh̊aller funktionsanrop
som använder standarden OpenGL. Koden är relativt enkel
eftersom vi bara skriver kvadrater (pixlar) till fönstret.

Det första ni skall göra är att kompilera och kröa koden, d̊a
kommer Code::Blocks att generera extra information som gör
att ni kan navigera mellan funktionerna via Managern (se ovan).

När ni kör koden s̊a f̊ar ni tv̊a fönster, det som öppnas först är
konsolfönstret, det är där cout och cin kommunicerar, det är den

iiFörsöker man skriva ut en matris A eller kopiera A till B (som i matlab)
s̊a f̊ar man konstiga utskrifter, detta beror p̊a att A egentligen är
minnesadressen till första elementet i fältet. I minnet (RAM) ligger
elementen efter varandra och vi måste helt enkelt kopiera över värdet
för varje minnesplats.

vi använt hittills. Det andra fönstret som öppnas strax efter är
det fönster som OpenGL skapat, om vi vänsterklickar med musen
n̊anstans i det fönstret s̊a ser vi att vi placerar ut pixlar, testa
ocks̊a att klicka p̊a mellersta musknappen (ratten), nu placerar vi
allts̊a ut en sk. “Gosper Gun” som är speciellt intressant senare.

Högerklick uppdaterar fönstret (ny generation), i nuläget blir
fönstret svart dvs. vi har inte implementerat “Game Of Life”
än.

I denna övningen skall ni komplettera koden i funktionerna
nr of neighbours samt calculate bland annat.

När ni är klar med koden s̊a kan ni även köra animeringen med “n”
och avsluta med “m” (se även instruktionerna i konsolfönstret).

1 Skriv en funktion B erase som skall rensa B. Tänk p̊a att 2

B : (RES × RES). Vi använder B som en temporär matris
där vi lagrar resultatet av en iteration/generation av “Game of
Life”.

2 Skriv klart funktionen nr of neighbours som skall räkna 3

hur många grannar som finns runt en koordinat i A. Anropet
till funktionen nr of neighbours(30,200) skall s̊aledes titta i
omgivningen av A[30][200] och returnera antalet grannar.

Fönsterkoordinaterna (x, y) mappas till matriskoordinaterna
A[y][x], allts̊a y → i och x → j. När ni klickar med musen i
OpenGL-fönstret s̊a ser vi en utskrift i den översta listen av
fönstret, det är den senaste klickade fönsterkoordinaten (y,x).

Ni f̊ar använda A[i%RES][j%RES] s̊a vi inte indexerar utanför
fältets gränser om vi klickar i kanten av fönstret. Säg att vi klickar
i (fönster)koordinaten (RES, 1) d̊a skall vi titta i omgivningen
av A[1][RES].

Ett tips för att debugga är att l̊ata initiera A som följer:

A[0][0] = 1;
cout << nr of neighbours(1,1);

D̊a borde utskriften till konsolfönstret (som ligger bakom
openGL-fönstret) att skriva ut 1. Fortsätt att testa med
A[2][2]=1, A[1][2]=1 tills ni har fyllt alla grannar runt A[1][1]
och kontrollera att den räknar rätt.

L1 L2 L3

3 Skriv klart calculate enligt reglerna för Game of Life, st̊ar 4

ovanför koden.

L1

Placera endast ett gospervapen n̊anstans i mitten av fönstret
och kör ig̊ang animationen, om vapnet upplöses s̊a är lösningen
fel, annars fortsätt med nästa uppgift.

Vapnet skall generera sk. “gliders”, dvs. pixelformationer som
glider diagonalt ner till höger. Om detta är fallet s̊a är er kod
korrekt och ni kan fortsätta med nästa uppgift.

4 Skriv funktionen start2 som initierar A med slumptal∈ [0, 1]. 1
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5 Leta efter funktionen key, lägg till:1

if (key==’1’)
start2();

Kör nu programmet och tryck p̊a tangenten “1”. Tryck p̊a “n”
och, förhoppningsvis f̊ar vi se en trevlig animation.

2.3 Extra uppgifter om ni f̊ar tid över

6 Skriv en funktion A erase s̊a knappen “0” rensar matrisen1

A med denna funktion.

L1

7 Skriv funktionen start3 som skapar en cirkelskiva med mitten3

i (RES
2 , RES

2 ) och radie RES*0.4. Skriv som i ovanst̊aende
uppgift, s̊a när vi trycker p̊a “2” s̊a f̊ar vi en cirkelskiva.

L1 L2 L3

8 Uppgiften g̊ar ut p̊a att återskapa kaninerna ni s̊ag fr̊an4

föreläsningen. Börja med skriva en funktion start4 som initierar
A till det som st̊ar i föreläsning 4 om “Game of Life”.

När man klickar p̊a “3” s̊a skall start4 anropas.

Modifiera nr of neighbours s̊a en granne är alla element vars
värde > 0.9.

Kör programmet, klicka p̊a “3” och stega fram till generation
15, 16, 17 och jämför med figurerna fr̊an föreläsning 4 “Game
Of Life”.

! Vi kan göra detta eftersom A är en matris med “doubles”, vi
kommer se fler exempel p̊a hur man kan modifiera GoL till mer
intressanta resultat i projekt 1.

2.4 Extra information, komplexa system

Komplexa (dynamiska) system är ett intressant och aktivt
forskningsomr̊ade och det finns t.om. masterutbildning p̊a
Chalmers, titta här . När man studerar komplexa adaptiva
system s̊a studerar och simulerar man allt fr̊an simulering av
myrstackar till klimat.

Det berömda fenomenet som kallas fjärilseffekten (eng. butterfly
effekt) enligt wikipedia: “En marginell p̊averkan i systemet
kan f̊a stora och oförutsägbara effekter n̊agon annanstans.
Exempelvis kan en fjäril som i Mexiko sl̊ar med sina vingar
p̊averka luftströmmar s̊a att en orkan drabbar södra Sverige
senare.”

Vi har övat oss i att implementera GoL som till synes delar
kaotiska egenskapen som vi ser i multivariabla komplexa system
som exempelvis väderprognoser. Faktum är att GoL inte är
slumpmässig alls, vi applicerar reglerna och utg̊angen, även om
det ser ut att vara slumpmässigt, är faktiskt förutsägbart.

Ett annat exempel p̊a komplext system är fraktaler. Man brukar

populärt säga att en fraktal är ”ett självlikformigt mönster med
struktur i alla skalor”. Det intressanta i fraktaler är att de även
förekommer i naturen. Ett exempel är ormbunkars blad eller i
hybrida grönsaker som broccoli romanesco, se länk .

Det finns n̊agra metoder att skapa fraktaler. Vi har sett exempel
p̊a L-system, som ett väldigt intuitivt sätt att bygga fraktaler
med hjälp av enkla ersättningsregler. Läs mer här .

Reglerna tillämpas p̊a ett “band” och man använder en
“sköldpadda” för att rita kurvan i datorn. Det Australienska
företaget “Branch & Associates Pty Ltd”, släppte sin första
robot “Tasman turtle” 1979. Man kunde programmera roboten
att rita intressanta kurvor p̊a stora pappersark som l̊ag p̊a
golvet. Roboten hade en penna under magen och via ett
programmeringsspr̊ak (Logo) kunde man f̊a roboten att rotera,
g̊a fram̊at och lyfta/sänka pennan.

P̊a föreläsningen s̊ag vi ett exempel p̊a ett L-system, en
“Kochkurva” (snöflinga). Kurvan upptäcktes av den svenske
matematikern Helge Von Koch. Om kurvan kan man läsa mer
om här .

Den mest berömda illustrationerna av fraktaler är Mandel-
brotmängden. Till skillnad fr̊an L-system är detta inte en
kurva utan en mängd. Mängden upptäcktes av den polske
matematikern med samma namn. Benoit Mandelbrot upptäckte
fraktalen 1979. För att rita upp fraktalen krävs det att man
utför beräkningar per pixel. Man färgar varje pixel beroende p̊a
hur m̊anga iterationer som krävdes för att man skall f̊a tillbaka
punkten efter n̊agra iterationer. Om man f̊ar ±∞ s̊a färgas
pixeln svart.

Figur 1: En rendering av Mandelbrotmängden. Vid randen av
mängden brukar man mappa antalet iterationer till
en unik färg. Zoomar man in i den lilla ön längst till
vänster s̊a ser man den karaktäristiska formen av den
utzoomade mandelbrotmängden igen.

Definition 1. De initialvärden z0 = a+ bi för vilka rekursions-
ekvationen

zk+1 = z2k + z0
∣∣
k=0,1,2...

är begränsade, tillhör Mandelbrotmängden.
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Det är fascinerande att en s̊adan enkel ekvation definierar en s̊a
komplicerad mängd.

Vi kommer senare titta p̊a en 3D–version av “Game Of Life”
i Projekt 1 och även Projekt 2 där vi istället l̊ater fysikaliska
lagar diktera hur systemet skall bete sig.
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